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Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár idén első al-
kalommal kapcsolódott a rendezvénysorozathoz, melynek 
egyik részeseményét, a Tanárok éjszakáját, 2020. október 
16-án rendezték meg a Főszékesegyházi Kincstár panoráma-
termében. Az esemény nem online, hanem hagyományos 
módon valósult meg. A helyszínválasztás apropóját két 
dolog adta: a járványhelyzet miatt egyik oktatási intéz-
ményben sem lehetett rendezvényt tartani, valamint nem-
régiben újult meg az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 
legnagyobb, szakrális tárgyi emlékeket bemutató nagy 
múltú gyűjteménye, a Kincstár, amelyet a rendezvényhez 
kapcsolódóan meg is tekinthettek az érdeklődők.

Hat intézmény (helyi múzeumok) közreműködésével 
zajlott a program, de a városi könyvtár is a résztvevők kö-
zött volt, valamint elsőként a Bibliotheca: főként múzeumi 
minőségében, de könyvtári gyűjteményét tekintve sem ke-
vésbé. Az este kötetlen részében – egyfajta börzén – szaba-
don megtekinthették az érdeklődők (főként helyi oktatási 
intézmények pedagógusai, múzeumpedagógusok) a kitett 
szóróanyagokat, kiadványokat és beszélgetések formájá-
ban is informálódhattak az egyes intézmények múzeumi 
és egyéb szolgáltatásairól. A kötött program szerint rövid 
előadások hangzottak el a múzeumok és iskolák együtt-
működési, kapcsolatépítési lehetőségeiről.
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„TÁVOL IS KÖZEL”
MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA ESZTERGOMBANBESZÁMOLÓA

https://photos.app.goo.gl/ibkWvNGEcupDxpLD9


EKE Hírlevél 17. évfolyam 2020/3-4. szám

Vereckei András, múzeumpe-
dagógus (Keresztény Múzeum) 
Múzeumi digitális tartalmak 
hasznosítása az iskolai oktatás-
ban című előadásában bemutat-
ta a múzeumi műtárgyak digitális 
elérésének, az így kapcsolható 

ismeretrendszer felhasználásnak lehetőségeit. Ehhez a 
téma körhöz jól illeszkedik a Főszékesegyházi Könyvtár 
„Járja be virtuálisan a Bibliothecát!” elnevezésű program-
ja, amely a Könyvtár honlapján 19  keresztül a Múzeum 
menü pontban érhető el. A látványos virtuális sétaprogram 
többek között a járványhelyzet miatt ad jó lehetőséget a 
gyűjtemény megismerésére, hiszen a 3D módban történő 
megtekintés mellett számos ponton kínál alkalmat további, 
a gyűjtemény történetének, kiemelkedően fontos darab-
jainak bemutatására is.

A Tanárok éjszakája fontos alkalmat kínált arra, hogy a 
múzeumok (és könyvtárak) fogékony korban lévő célközön-
ségéhez értő közvetítéssel jussanak el a jól hasznosítható 
ismeretek, és ha személyes látogatásra nincs is mindig le-
hetőség, a gyarapodó, minőségi digitális tartalmak meg-
ismerésére, ezáltal minőségi távhasználatra ösztönözze 
az érdeklődőket. 
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